Příloha Plánu realizace strategického záměru AMU pro rok 2021 - Plán investičních aktivit AMU pro rok 2021

Typ a název akce

Stručný popis akce

Energeticky úsporná opatření:

UVS Beroun - úprava a zateplení zbývající části půdního prostoru střediskaII.etapa

UVS Beroun- rekonstrukce plynové kotelny vč. nového systému měření a
regulace

Jedná se o druhou etapu úpravy půdního prostoru střediska pro
víceúčelové využití typu učebna, cvična, zkušebna, skladovací prostory
písemností, fundusu atp.; na akci je vydáno od února 2018 stavební
povolení (bylo již jednou prodlouženo); uvedená částka je vč.
autorského dozoru, dozoru PO, BOZP a TDI

Jedná se o několikrát odloženou akci z finančních důvodů, projektová
dokumentace akce je zpracována, stávající plynové kotle již nesplňují
emisní normy

Plánovaný objem
(vč. DPH) v tis. Kč

3 820

2 890

Termíny přípravy a
realizace akce

Zdůvodnění akce včetně vazby na prioritní cíle SZ AMU

květen až červen
2021

Operační cíl 7.5. ●Pokračování dlouhodobé
realizace energeticky úsporných opatření ve všech
objektech AMU (včetně mimopražských), např.
optimalizace spotřeby všech druhů energií,
rozšiřování systému třídění odpadů na základě
analýzy odpadového hospodaření

červen až září 2021

Operační cíl 7.5. ●Pokračování dlouhodobé
realizace energeticky úsporných opatření ve všech
objektech AMU (včetně mimopražských), např.
optimalizace spotřeby všech druhů energií,
rozšiřování systému třídění odpadů na základě
analýzy odpadového hospodaření

Aktuální stav řešení
akce

Finanční zdroj krytí

Probíhá
dopracování
podkladů a příprava Vlastní zdroje AMU
dokumentace pro
(Fond rozvoje
zahájení zadávacího
investičního
majetku)
řízení

Běží lhůta pro
podání nabídek v
rámci zadávacího
řízení, termín
podání nabídek je
15.3. t.r.

Vlastní zdroje AMU
(Fond rozvoje
investičního
majetku)

Akce programového financování MŠMT (program 133 220):

FAMU-obnova technického vybavení a rozšíření síťové infrastruktury

NAMU-pořízení laminovacího stroje s hydraulickým tlakem

DAMU - výtah Řetězová
Studio FAMU - Pořízení elektrických pantografických závěsů do ateliéru B

Pořízení nového TV kamerového řetězce-Studio FAMU

Pořízení/rozšíření úložiště pro archiv a hrubá data-Studio FAMU

Akce v rámci Výzvy č. 5 MŠMT má za cíl obnovu technického zařízení včetně
obnovy do kritických prvků infrastruktury FAMU s ohledem na dostatečný
výkon provozovaných systémů a aplikací s kontinuálně zvyšujícími se nároky,
včetně dovybavení kateder a pracovišť fakulty. Navrhovaná zařízení jsou
výkonnější, bezpečnější a spolehlivější než stávající. Umožňují kvalitnější,
výkonnější a bezpečnější sběr, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mají 18 400 (z toho
dlouhodobě vyřešenu servisní podporu. Alternativní řešení přinášejí riziko dotace MŠMT 15
nižší spolehlivosti, menší bezpečnosti a problematickou kompatibilitu s
640 tis.Kč,
ostatními částmi informační infrastruktury AMU. Alternativy byly
povinné
prostudovány a prokonzultovány a posouzeny s odborníky z IT praxe i z jiných
kofinancování
vysokých škol.

předpoklad vlastní
realizace ve II.
pololetí 2021

Operační cíl 7.3. ●Realizace investičních akcí
schválených v rámci nového programu obnovy
materiálně technické základny AMU (tzv.
programové financování MŠMT)

AMU očekává v
nejbližší době z
Investiční dotace
MŠMT schválení
MŠMT + vlastní
investičního záměru
zdroje AMU (Fond
akce včetně
podmínek
rozvoje investičního
zadávacího řízení
majetku)

3 560 (z toho
dotace MŠMT 3
100 tis. Kč,
povinné
kofinancování 535 druhé pololetí roku
tis. Kč)
2021

Operační cíl 7.3. ●Realizace investičních akcí
schválených v rámci nového programu obnovy
materiálně technické základny AMU (tzv.
programové financování MŠMT)

Ve spolupráci s
NAMU probíhá
zpracování
Investiční dotace
MŠMT + vlastní
investičního záměru
a jeho povinných
zdroje AMU (Fond
příloh k podání na rozvoje investičního
majetku)
MŠMT

červen až říjen 2021

Operační cíl 7.3. ●Realizace investičních akcí
schválených v rámci nového programu obnovy
materiálně technické základny AMU (tzv.
programové financování MŠMT)

Investiční dotace
V lednu t.r.
MŠMT + vlastní
proběhlo zadávací zdroje AMU (Fond
řízení, zhotovitel rozvoje investičního
akce je vysoutěžen,
majetku); limit
povinného
na MŠMT je
odevzdána
kofinancování je
téměř splněn, z
potřebná
dokumentace k
vlastních zdrojů
vydání Rozhodnutí AMU zbývá uhradit
o poskytnutí dotace
180 tis. Kč

5 750 (z toho
dotace MŠMT 5
000 tis. Kč,
povinné
kofinancování 860 druhé pololetí roku
tis. Kč)
2021

Operační cíl 7.3. ●Realizace investičních akcí
schválených v rámci nového programu obnovy
materiálně technické základny AMU (tzv.
programové financování MŠMT)

Zpracování
Investiční dotace
investičnho záměru
MŠMT + vlastní
včetně povinných
zdroje AMU (Fond
příloh pro podání rozvoje investičního
na MŠMT
majetku)

11 500 (z toho
dotace MŠMT 10
000 tis. Kč,
povinné
kofinancování 1
725 tis. Kč)

druhé pololetí roku
2021

Operační cíl 7.3. ●Realizace investičních akcí
schválených v rámci nového programu obnovy
materiálně technické základny AMU (tzv.
programové financování MŠMT)

Zpracování
Investiční dotace
investičnho záměru
MŠMT + vlastní
zdroje AMU (Fond
včetně povinných
příloh pro podání rozvoje investičního
na MŠMT
majetku)

5 180 (z toho
dotace MŠMT 4
500 tis. Kč,
povinné
kofinancování 780 druhé pololetí roku
tis. Kč)
2021

Operační cíl 7.3. ●Realizace investičních akcí
schválených v rámci nového programu obnovy
materiálně technické základny AMU (tzv.
programové financování MŠMT)

Zpracování
Investiční dotace
investičnho záměru
MŠMT + vlastní
včetně povinných
zdroje AMU (Fond
příloh pro podání rozvoje investičního
na MŠMT
majetku)

(15%) 2 760 tis. Kč

Akce v rámci Výzvy č. 5 MŠMT, jedná se o plánovanou obnovu tiskového
stroje pro zajištění provozu Nakladatelství AMU

Akce v rámci Výzvy č. 4 MŠMT, jedná se o pokračující akci z roku 2020. K
zajištění kvalitní výuky, pedagogické a výzkumné činnosti a studijního
zázemí je bezbariérový přístup celého traktu, v rámci kterého se nachází
mj. počítačová studovna, významný přednáškový sál, celá katedra
výchovné dramatiky pro fakultu stěžejní z důvodu reflektování jak
případné pohybové, zdravotní či fyzické indispozice vybraných studentů
fakulty, ale také pedagogického sboru v rámci akademické obce či
externích špičkových lektorů a významných osobností z oboru, jež se
podílí na odborné výuce a obohacují tak spektrum a kvalitu výukového
procesu.

Stejně tak jako v atelieru A, je pro potřeby výuky a zakázek nové,
elektrické pantografické závěsy (aktuální, ruční pantografické
závěsy, procházejí repasí) i v atelieru B

Stávající zařízení, které bylo tvořeno investicemi do čtyř okruhů v roce 2012- s
ohledem na stárnutí technologií - vyžaduje obnovu- aktuálně má SF k dispozici
řetězec pro snímání v HD, v budoucnu se jistě bude jednat o rozlišení v ...K.

SF vstoupilo po generální rekonstrukci do provozu s velmi slušnou kapacitou
úložiště Quantum- nyní je aktuální významnější obnova / doplnění částí
pevných disků i páskové knihovny, které tvoří současný soubor - jak z pohledu
opotřebení, tak z pohledu navýšení kapacity pro ukládaná data- s ohledem na
množství projektů a budoucí datovou náročnost ukládaných souborů, lze
uvažovat, že navýšení by mělo být alespoň v řádu 1PB (petabajt) jak v pevných
discích, tak v páscích

5 960 (z toho
dotace MŠMT 4
723 tis. Kč,
povinné
kofinancování 1
237 tis. Kč)

Ostatní akce:

Půdní vestavba v části Hartigovského paláce

Jedná se o půdní vestavbu v jihovýchodní části půdního prostoru
Hartigovského paláce. Předmětný půdní prostor je přístupný samostatným
schodištěm. Konstrukčně dojde k maximálnímu respektování stávajících
dřevěných prvků krovu a stropních trámů. Zateplení střešního pláště bude
provedeno pomocí tepelné izolace. Schodišťové přístupy do prostoru stávající
půdy budou plně zachovány a využity pro půdní vestavbu, nebude tedy nutno
provádět nové přístupové cesty. Nové prostory budou sloužit jako
adminstrativní prostory a prostrory pro správu a servis Počítačového centra
AMU. Kapacita prostoru po provedení vestavby bude činit 8 osob. Součástí
akce jsou i přístupové chodby, skladové prostory a sociální prostory. Dojde k
úpravě teplovodních rozvodů, větrání bude zabezpečeno pomocí výřezových
střešních oken odsouhlasených v rámci místního šetření orgány památkové
péče. Klimatizace nových prostor bude řešena posílením/doplněním stávající
VZT jednotky.

7 660

Zpracovaná
projektová
dokumentace ve
stupni pro stavební
povolení byla na
konci ledna podána
k vyjádřením
dotčeným orgánům
státní správy
Operační cíl 7.1. ●propojení fakultních pracovišť a (orgány památkové
pracovníků s relevantními rektorátními odděleními
péče, hygiena,
včetně propojení SW nástrojů s metodickou
požárníci, životní
podporou rektorátu formou aktivní vzájemné
prostředí); cca do
komunikace; Operační cíl 7.3. Rozvoj materiálního
konce března by
a prostorového zabezpečení; Operační cíl 7.6.
AMU měla obdržet
●Komplexní podpora inovací technologického parku
vyjádření
AMU formou postupné obnovy zastarávajících ICT dotčených orgánů a
technologií, průběžná obnova stavu na úroveň
v průběhu roku 2021
následně podat
aktuálního standardu vybavenosti, nákupy
v návaznosti na
žádost o vydání
termín vydání
specializovaných ICT technologií do uměleckých a
stavebního
stavebního povolení
technogolických pracovišť.
povolení.

5 654

v průběhu roku 2021

Operační cíl 1.2. ●rozvoj technologií pro synchronní i
asynchronní flexibilní (hybridní, online, distanční) výuku
zohledňující specifika a potřeby múzických oborů
tradičně založených na prezenčním vzdělávání v širokém
portfoliu formátů a zároveň umožňující zohlednění
proměn studentské populace (aktivně pracující studenti,
pečující studenti, studenti se zdravotním omezením)
Operační cíl 7.6. Podpora a rozvoj IT a
technologického/technického vybavení fakult a
součástí: ●integrace stávajících systémů, včetně
zapojovaní nových, s ohledem na změny v nárocích na
podporu výuky i administrativního zajištění umožňující
výměnu údajů a práv k datům ●vytvoření technických a
administrativních podmínek pro elektronický oběh
dokumentů, implementace používání osobních
certifikátů, elektronických pečetí a časových razítek,
optimalizace a elektronizace postupů při pořizování
dokumentů, jejich evidenci ve spisové službě, oběhu,
archivaci a skartaci ●komplexní podpora inovací
technologického parku AMU formou postupné obnovy
zastarávajících ICT technologií, průběžná obnova stavu
na úroveň aktuálního standardu vybavenosti, nákupy
specializovaných ICT technologií do uměleckých a
technogolických pracovišť

1 530

Operační cíl 7.6. Podpora a rozvoj IT a
technologického/technického vybavení fakult a
součástí ●komplexní podpora inovací
technologického parku AMU formou postupné
obnovy zastarávajících ICT technologií, průběžná
obnova stavu na úroveň aktuálního standardu
vybavenosti, nákupy specializovaných ICT
technologií do uměleckých a technogolických
pracovišť ●návazně na rozpočtové možnosti
průběžná obnova technického, technologického a
nástrojového (hudební nástroje) vybavení (kromě
Průzkum trhu,
ICT technologií) fakultních, celoškolních a ostatních
zpracování
pracovišť pro potřeby výuky a provozu s cílem udržet cenových nabídek,
krok s technickým a technologickým rozvojem
zpracování
příslušné oblasti.
objednávek
v průběhu roku 2021

Vlastní zdroje AMU
(Fond rozvoje
investičního
majetku);
předpokládaný
finanční objem je
stanoven na základě
vstupního
projekčního ocenění
a zahrnuje i částku
za autorský dozor,
dozor PO, BOZP a
TDI

Pořizování strojního a přístrojového vybavení

Zálohovací počítač Synology, rozšíření paměti do virtualizačních serverů,
rozšíření disků HDD do zálohovacího serveru pro data aplikací a sdílených
dokumentů, evidence a integrace externistů do systémů AMU, v rámci
mzdového a personálního systému přesun na bezpečný win server, portál,
import FIS, podpora zavedení elektronického oběhu a schvalování dokumentů,
podpora provázanosti informačních systémů

Pořízení IT vybavení pro Počítačové centrum AMU; posílení technologické
podpory distančního vzdělávání, nákup licencí

Pořízení počítačů s Avidem; pořízení animačního stolu; firewall pro lokalitu
Malostranské náměstí - povýšení rychlosti na 10 Gb, zabezpečení provozu proti Pořízení IT vybavení pro Počítačové centrum AMU, pořízení specializované
útokům; dokončení instalace kamerového systému pro objekty AMU; obnova technologie (FAMU), pořízení a obnova HW pro všechny fakulty a součásti
HW (SafeQ termínály k velkým tiskárnám; SW úpravy webových stránek
AMU, SW úprava webových stránek AMU a součástí

Investiční prostředky
Institucionálního
plánu AMU 2021:
kapitola 2 Zlepšení
dostupnosti a
relevance flexibilních
forem vzděláván í,
kapitola 3 Budování
kapacit pro
strategické řízení
Průzkum trhu,
AMU , kapitola 6
zpracování cenových
Snižování
nabídek, zpracování
administrativního
objednávek
zatížení pracovníků VŠ

Vlastní zdroje AMU
(Fond rozvoje
investičního
majetku)

